
Rapport en oudergesprekken 

Groepsindeling 2016/2017 

Trefwoord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vr 24 juni:  Tweede rapport 
ma 27 en di 28 juni: Oudergesprekken 
vr 1 juli:  19.00-21.00: Slotfeest » Fancy Fair! 
di 5 juli:  Afscheid groep 8, met o.a. ’s middags hun musicaloptreden  
                                   voor de groepen 3 t/m 7 in de Amerpoort 
wo 6 juli:  Doorschuifmoment naar nieuwe groep 
vr 8 juli:  12.00 uur: begin zomervakantie   
ma 22 augustus: Eerste schooldag schooljaar 2016/2017 

 
 
 
 

Volgende week sluiten we het thema Wie ben ik? af 
Inhoud: Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren; jezelf tot de orde roepen. 
Bijbelverhalen groepen 1 t/m 4: 
Een	  angstige	  Jona	  (Jona	  1,	  3-‐15).	  	  
Bijbelverhalen groepen 5 t/m 8: 
Een	  vis	  (Jona	  2);	  Naar	  Nineve	  (Jona	  3).	  	  
	  
	  

 
 
 

 
Vorige week hebben we u de informatie gegeven m.b.t. komend schooljaar. 
Inmiddels weten we ook de overige invulling in de groepen 5A en 8A: 
* Anne Veenstra heeft op ma/di/wo/vr groep 5A en op donderdag krijgt deze groep te maken met 
Liza Kinderdijk. Liza was het afgelopen jaar LIO in groep 5 en kan nu als startende leerkracht op twee scholen 
binnen onze stichting aan de slag, waaronder dus op donderdag bij ons op school. 
* Ellis Bos heeft op ma/di/do/vr groep 8A en op woensdag zal Anne Pronk deze groep onder 
haar hoede krijgen. Anne is de juf die dit jaar op woensdag groep 6 heeft en die sinds 1 maart 
bij ons de plusgroep begeleidt. Veel kinderen kennen haar ook als de juf die regelmatig 
vervangingsdagen voor haar rekening neemt. 
 
 

 
 
 

Als het goed is, heeft u inmiddels de uitnodiging voor de oudergesprekken ontvangen. 
Denkt u eraan om voor of na het gesprek even langs de tafel met gevonden voorwerpen 
te lopen. 
Vanaf morgen om 12.00 uur kunt u op uw ouderportaal het actuele rapport van uw 
kind(eren) bekijken. 
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Nuttige schoonmaakavond 

Excursies e.d. 

Bijlagen 

 
 
 

 
Wat is er afgelopen maandag ongelooflijk veel werk verzet! Erg fijn dat zoveel ouders bereid 
waren om even een paar uurtjes te komen soppen! Heel erg bedankt daarvoor! 

 
 
 
 

Aan het eind van het jaar vinden er altijd diverse uitstapjes plaats. Dat zijn zowel de educatieve excursies die 
vanuit het schoolfonds worden vergoed als extern geplande voorstellingen vanuit Kunst Centraal. In het kader van 

ons traject Scholen in Talenten waren dit jaar de groepen 4 de gelukkigen om te 
genieten van de voorstelling “Mevr. Ophelia”. Hieronder een kort verslag van juf 
Wina: 
 
Op bezoek bij Het Filiaal theatermakers 
Op maandag 20 juni waren we met groep 4a en 4b op bezoek in Theaterhuis de 
Berenkuil. We deden er mee aan een kunstproject van Het Filiaal theatermakers. 
Eerst hebben alle kinderen een eigen schaduwtheatertje gemaakt en daarna deden 
ze in drie laboratoria onderzoek naar de werking van licht en schaduw. Tot slot 
zagen we met z’n allen Mevr. Ophelia. Een voorstelling over een oude dame en 
haar schaduwen, gebaseerd op een prentenboek van Michael Ende. Twee acteurs 
vertelden niet alleen het verhaal, ze speelden ook nog eens heel veel rollen!  
Wil je meer weten over Het Filiaal theatermakers of ook een keer naar een 
voorstelling van dit gezelschap? We kunnen het zeker aanraden!  www.hetfiliaal.nl 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
In de bijlagen vindt u informatie over: 

- de Kerk op Schoot viering 
-     de Kids on Tour-week zomer 2016 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet en alvast  
een heel prettig weekend gewenst,    
Jacques van der Vlies 	  
	  


